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Ing. Soňa van Deelenová 
generální ředitelka SČMVD 
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Vážení družstevníci,  
vážené dámy a pánové,
vážím si toho a je mi potěšením, že tento úvodník ke květ-
novému vydání Výrobního družstevnictví mi bylo svěře-
no napsat. Máj je krásný měsíc, všechno je čerstvé, svěží 
a na začátku. Dokud nepřijdou tři ledoví muži (i když si 
možná říkáte, že Pankráce si někteří zaslouží).

Ale zima je pryč a s ní, doufejme, odejde i cynismus, ne-
gativismus a názor, že s ničím nic nenaděláme, je to tak, 
jak je, a bude to tak, jak bude. Je úžasné, že jsou lidé (není 
a nebylo jich kupodivu nikdy vůbec málo), kteří jsou pře-
svědčeni, že se vším se dá něco dělat, že když se snažíme, 
možná to dopadne špatně, ale když se nesnažíme, tak to 
špatně – nebo jinak než si přejeme – dopadne určitě. 

Přesně tyto myšlenky mě napadaly, když jsem četla mi-
mořádnou přílohu našeho časopisu nazvanou Magazín 
Retro. Nad desítkami let starými fotkami si uvědomíme, 
že družstevnictví má velmi dlouhou tradici a není vý-
plodem bývalého režimu. První družstvo vzniklo v An-
glii už v roce 1844 a postupně tato myšlenka pronikla 
do ostatních zemí Evropy. V řadě zemí se družstevnic-
tví rozvinulo velmi významně, například ve Finsku je 
dnes 40 procent maloobchodních prodejen vlastněno 
a provozováno družstvy. Jiný příklad je ze španělského 
Mondragonu: obří korporace družstev má počátek svého 
vzniku datovaný do roku 1956 a v současnosti obrat kolem  

500 miliard korun. Přitom vznikla díky družstevnímu 
přesvědčení jednoho aktivního kněze. Diktátor Franko 
prohlásil mandragonské družstevníky za kapitalistické 
podnikatele a odepřel jim státní systém sociálního zabez-
pečení. Španělští družstevníci na to reagovali založením 
sociální pojišťovny a následně i banky. Velmi úspěšně 
překonali všechna nepřející období, prosperují dodnes 
a věřím, že ještě dlouho budou. 

I u nás máme následováníhodné družstevní příklady. 
Málokdo ví, že Petřínská rozhledna je výsledkem druž-
stevní iniciativy stejně jako pražská ZOO, která se začala 
budovat od roku 1926 díky Hospodářskému, nákupnímu 
a stavebnímu družstvu Zoologická zahrada.

Ale zpět k aktuálnímu dění. V prvním čtvrtletí letošní-
ho roku jsem navštívila několik družstev. Některým se 
daří výborně, jiným dobře a jsou i taková, která přežívají. 
Velmi potěšující však bylo nadšení nebo alespoň pozitiv-
ní pohled, s jakým se vedení družstev dívá do budoucna 
a snaží se řešit všechny velké i malé problémy. Zásadní 
úlohou Svazu je už 60 let jim v to maximálně napomá-
hat a hájit jejich společné zájmy. V předchozích letošních 
číslech Výrobního družstevnictví prezentovali předseda 
a místopředsedové Svazu nové služby a možnosti spolu-
práce mezi družstvy navzájem. O jejich významu svědčí 
i pozitivní reakce z regionálních porad, které proběhly 
v druhé polovině dubna. 

Vzájemná spolupráce je určitě jedna z těch správných 
a rozhodně nejpříjemnějších cest, jak se vyrovnat s ros-
toucí celosvětovou konkurencí. Většinou si neuvědomu-
jeme, že jsme velmi malá země s populací rovnající se  
0,14 procenta všech obyvatel zeměkoule. Jen v Číně je 
100 měst větších než celá Česká republika. Na to bychom 
měli myslet vždy, když se přeme o nepodstatné věci.

Přeji Vám krásný květen a hodně jarního optimismu.

SOUČÁSTÍ TOHOTO ČÍSLA 

JE MIMOřÁDNÁ PřÍLOHA

VyDANÁ U PřÍLEŽITOSTI  

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV.
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Dne 5. dubna 2013 se v jednací místnosti SČMVD setkali 
francouzští studenti z Univerzity Paris Dauphine, kteří studu-
jí 5. ročník obor organizační strategie a politiky firem se zá-
stupci SČMVD a Družstevní Asociace ČR (DA ČR). Studenti 
si pozorně vyslechli výborně připravené prezentace přednáše-
jících – generální ředitelky SČMVD ing. Soni van Deelenové 
a výkonného ředitele DA ČR Mgr. Jiřího Svobody. 

V přímé diskusi s předsedou představenstva SČMVD 
JUDr. Rostislavem Dvořákem studenty zajímala zejména 
funkce a strategie našich svazových organizací a jejich přínos pro firmy, které sdružují. Svého zástupce, který se 
na organizaci setkání také podílel, mělo i představenstvo SČMVD v osobě Ing. Miloslava Janíčka z Brněnské Drutěvy. 

Velmi se diskutovalo i o lobování 
v České republice i ve Francii. In-
formace o spolupráci družstev např. 
Moděva Konice, Vkus Třešť a dal-
ších se zástupci státu, byly pro stu-
denty zajímavou informací. Studenti 
si dále prohlédli výrobky členských 
družstev, umístěné ve vitrínách v bu-
dově SČMVD. Měli možnost ochut-
nat také víno z Templářských sklepů 
Čejkovice a odnesli si jako malou po-

zornost přívěšek Krtečka z Morav-
ské Ústředny Brno, který se jim velmi 
líbil. Někteří studenti také neodolali 
příležitosti vyzkoušet si, jak jim sluší 
kroje vyráběné Brněnskou Drutěvou 
na vývoz do Rakouska. 

Poděkování studentů patřilo v zá-
věru všem přímým účastníkům české 
strany i sekretariátu SČMVD.

Text a foto: Ing. Miloslav Janíček
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a Konference SČMVD a DA ČR  
se studenty z pařížské Univerzity Dauphine

DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE 
ČESKÉ REPUBLIKY



Veletrh se konal pod záštitou MPO ČR, HK ČR a za ak-
tivní spolupráce odborných médií, sdružení, asociací 
a vysokých škol.

Letos se představilo 620 vystavovatelů na výstavní ploše 
14,3 tisíce metru čtverečního (nárůst o pět procent oproti 
předcházejícímu ročníku) a mezi vystavovateli již tradič-
ně nemohla chybět ani výrobní družstva. Podle ohlasů 
tento veletrh zcela určitě předčil veletrh Electron, který 
se koná na výstavišti PVA v Praze v listopadu i podobný 
veletrh Elosys v Trenčíně. 

I letos výrobní družstva vystavovala jednak ve  
společné expozici SČMVD v pavilonu P (Otava Písek, 
Kooperativa Uhlířské Janovice, Obzor Zlín a poprvé pak 
Elektro Pacov) nebo samostatnou expozicí jako Elektro 
Bečov nad Teplou nebo Lidokov Boskovice. 

Družstva se zde prezentovala svými osvědčenými vý-
robky (domovními vypínači a zásuvkami, řadovými 

svorkami, svorkovnicemi, stožáry veřejného osvětlení, 
rozvaděčovými zámky, domovními svítidly, kabelovými 
svazky), ale také novinkami jako např. novými moduly 
LED svítidel z VD Lidokov Boskovice nebo snadnými in-
teligentními minisystémy, USB zásuvkami a krátkocest-
nými spínači z Obzoru Zlín. 

Výrobní družstva si pochvalovala nejen výborné pro-
středí, ale i vysokou návštěvnost, klimatizovaný pavilon, 
příjezdové a odjezdové plochy (byť počasí veletrhu příliš 
nepřálo), ale i organizaci ze strany Terinvestu. 

Veletrh AMPER se i přesunem z Prahy do Brna stal 
trvalým dostaveníčkem jak renomovaných firem, tak 
i drobných vystavovatelů. Počáteční obavy, že si návštěv-
níci v Brně nenajdou cestu na výstaviště, se ukázaly jako 
liché. 

A to je dobře, veletrhu to jen prospělo! 
Text a foto: Ing. Jiří Viselka

w w w . s c m v d . c z
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Ve dnech 19. – 22. března 2013 se na brněnském výstavišti konal již jedenadvacátý ročník 
veletrhu elektrotechniky AMPER 2013, který je oblíben jak u odborné, tak i laické veřejnosti.

Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 
patří ve svém oboru k tomu nejlepšímu co se na českém trhu může nabídnout a co zájemce o tyto 
obory může zhlédnout. Jde o velice prestižní a specializovaný veletrh, kde se na jednom místě 
ve stejném čase sejdou odborníci a zástupci firem, poskytující významnou podporu pro trans-
fer nových technologií, myšlenek a obchodní spolupráce. 
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Na výstavišti v Praze - Letňanech se ve dnech 11.–14. dubna 2013 
uskutečnil soubor veletrhů FOR FAMILY. Jeho jednotlivými část-
mi byly veletrhy FOR KIDS, FOR PETS a FOR SENIOR.

V rámci veletrhu potřeb pro děti FOR KIDS se 
do soutěže o nejlepší exponáty přihlásila i DIta 
tábor, která za šněrovací zavinovačku s Outlastem 
získala nejvyšší ocenění – GRaND PRIX. Komise 
ocenila českého výrobce za multifunkční výrobek 
s použitím termoregulačního materiálu a v nepo-
slední řadě i za příznivou cenu.
BlahOPřejeme K OceNěNí! 

Zavinovačka šněrovací ANGEL - Outlast® s pevnými zády je vyrobe-
na ze 100% bavlny, polyesterového rouna a termoregulační tkaniny 
Outlast®. Povlak je na vrchní straně z barevné potištěné bavlny, vnitřní 
strana je z bílého bavlněného saténu. Na zadní straně zavinovačky je pro 
zpevnění zad našita kapsa s molitanovou výztuží, kterou lze kdykoliv 
jednoduše vyjmout. Rozložená zavinovačka má tvar čtverce o velikosti  

80 x 80 centimetrů, po stranách 
jsou našita „křídla“ se třemi vázač-
kami v tunýlcích na stažení. Zaba-
lení do teplé zavinovačky miminko 
uklidňuje. Je to jeden z přirozených 
způsobů, jak miminku připomenout 
pocit, který mělo u maminky v bříš-
ku. Materiál Outlast® je ideálním 
řešením pro vaše miminko, odebere 
přebytečné teplo, když se mimin-
ko zahřeje a omezí tím pocení až  
o 40 procent. Teplo vrátí při ochla-
zení a miminku nebude zima.

DITA Tábor získala ocenění G R A N D  P R I X

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková



w w w . s c m v d . c z

 5/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 7

p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, v
el

et
rh

y

Prodejní Akce  textilu, oděvů, kosmetiky 
a domácích potřeb

Ve středu 3. dubna se ve velké jednací místnosti budovy 
SČMVD v Praze uskutečnila prodejní akce výrobců tex-
tilu, oděvů, kosmetiky a domácích potřeb. Snahou bylo 
propagovat výrobky výrobních družstev a nabídnout je 
ke koupi návštěvníkům akce.

Akce se zúčastnilo sedm českých výrobců, členů SČMVD. 
Moděva Konice přivezla dámská saka, jarní pláště, kal-
hoty, sukně a kostýmky. Modela Pardubice kolekci odě-
vů pro ženy obohatila o dámské šaty, halenky a trička, 
nabídla též sukně a kalhoty. Dita Tábor doplnila nabídku 
o bytový textil, dále o kojenecký textil značky Little Angel 
a o kolekci dětského jarního a letního oblečení. Nemoh-
ly chybět i velmi žádané utěrky z mikrovlákna. Frotex  
Žiželice předvedl svou nabídku froté ručníků a utěrek. 

Nabídku kosmetiky prezentovalo Vřídlo Karlovy Vary, 
jehož zástupci přivezli produkty karlovarské kosmetiky. 
KDS Sedlčany představilo svou produkci kuchyňských 
nožů, kuchyňského a řeznického náčiní, přivezlo též ma-
nikúry, pedikérské náčiní a nůžky. Novým účastníkem 
na prodejní akci bylo družstvo Tvar Pardubice. Jeho zá-
stupci přivezli výrobky z plastů určené pro kuchyň a do-
mácnost. 

I tentokrát jsme využili kontaktů pracovníků svazu 
k pozvání hostů. Pozvánky směřovaly pracovníkům spřá-
telených organizací, komor, svazů, asociací, ministerstev, 
veletržních společností, pozváni byli zaměstnanci praž-
ských družstev i spolupracující novináři. Reklama v bu-
dově a před ní měla přilákat nájemníky a návštěvníky 
budovy i veřejnost. Informace o akci spolu s pozvánkou 
byla uveřejněna taktéž na webových stránkách svazu, 
na extranetu i na Facebooku SČMVD.

Návštěvníků nedorazilo sice tolik jako v listopadu loň-
ského roku, účast i tržby účastníků byly však srovnatelné 
s předchozími jarními prodejními akcemi. 

Další podobnou akci plánujeme na začátek listopadu 
letošního roku.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, Jana Henychová
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ideAl – výrobní družstvo, Jablonec nad Nisou

I s malým počtem zaměstnanců se dají dělat významné zakázky

ROZHOVOR 
Tomáš Pour
předseda družstva,  
IDEAL, Jablonec nad Nisou

 Pane předsedo, jaké byly začátky 
družstva IDEÁL?
Začátky vzniku družstva sahají až 
do roku 1935. Původně se jednalo 
o sklářské výrobní družstvo a vznik-
lo v Železném Brodě. Později přestalo 
vyrábět, ale dál existovalo, po válce 
se přejmenovalo na PLASTIMAT 
a rozšířilo svou činnost na bižuterní 
výrobu a na plasty. Nějakou dobu 

družstvo působilo také pod názvem 
MAJAK. Pod názvem IDEAL pů-
sobí od roku 1991. V družstvu Ideal 
se zpočátku vyrábělo hodně míčků 
a chrastítek, pracovalo zde až 50 za-
městnanců.

 Můžete nám přiblížit současný vý-
robní program družstva?
Náš výrobní program tvoří hračky 
pro děti, sportovní potřeby, ga-

lanterní potřeby, domácí potřeby 
a technické výlisky. Vyrábíme i kom-
ponenty pro rybáře, kelímky pro 
mateřské školky, měrky na špagety, 
podložky na mýdlo, pouzdra na kar-
táčky na zuby, hřebeny, ale například 
i zpevňovače do límců košil. Jsme 
také tradičním výrobcem populár-
ních „céček“, které zažívají opětovný 
zájem. Jedním z našich hlavních 
výrobních programů je vybavování 

Jestli existuje mezi členskými druž-
stvy to, které ví jak zredukovat ná-
klady a snížit počet pracovníků 
na minimum, je to právě družstvo 
IDEAL. Celkem čtyři lidé ve firmě 
jsou schopni obstarat zcela vše – vý-
robu i vedení firmy. Jsou schopni 
vyrábět významné zakázky a jejich 
výrobky se staly dokonce součástí 
uměleckého díla. 

Nejen o tom jsme si povídali s před-
sedou družstva Tomášem Pourem, 
který nám byl průvodcem i v prosto-
rách družstva, kde jsme se měli mož-
nost seznámit s výrobními postupy.
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dětských koutků plastovými barev-
nými koulemi. Celkem 75 procent 
produkce jde na vývoz, zejména 
do Itálie, Holandska či Anglie. 

 Vyvíjíte nové výrobky?
Ano – pokud vzniká nový výrobek, 
je to zpravidla na přání klienta. Jsme 
schopni vyvinout formu a vyrobit 
zadaný počet hraček. Nové typy hra-
ček, kde jsme koncovým výrobcem, 
dáváme certifikovat. S kvalitou sice 
žádné problémy nemáme, ale bez 
nutných certifikací nelze výrobek 
umístit na trh. Ještě bych rád zmínil, 
že naše výrobky mají certifikáty plat-
né v rámci celé Evropské unie.

 Jste mimo jiné výrobci kdysi velmi 
populárních céček. Překvapuje nás, 
že je o ně stále zájem…
Ano, máme klienta, který jich odebírá 
velké množství, a to v nejrůznějších 
barvách. Céčka zažívají opětovný zá-
jem dětí. Naše výrobní kapacity nám 
umožňují uspokojit požadavky i dal-

ších zákazníků a přizpůsobit barvu 
výrobku jejich přání.

 Jak se potýkáte s konkurencí?
Stále se zabýváme kvalitou našich 
výrobků, nechceme podléhat tlaku 
konkurence a spíše se snažíme razit 
cestu snižování firemních nákladů. 
Kvalitu surovin, potažmo konečných 
výrobků, držíme bez ohledu na cenu, 
za kterou jsme schopni výrobky pro-
dat. Zvyšují se ceny energií, materi-
álu, barviva a dalších surovin, ceny 
jdou nahoru ve všech oblastech a jen 
cena materiálu stoupla o 50 procent. 
Nechceme ale nakupovat suroviny 
z Polska či Bulharska, na které sice 
obdržíme certifikát, ale o kvalitě 
máme někdy pochybnosti – raději pre-
ferujeme jako dodavatele osvědčené 
výrobce a v prvé řadě řešíme kvalitu. 

 Řešili jste někdy nějaké větší rekla-
mace?
Ano – a právě kvalita našich výrobků 
se nám vyplatila. Jeden zahraniční 

klient od nás přestal odebírat zboží, 
neboť získal levnějšího dodavate-
le. Poslal nám výrobky (jednalo se 
o koule do dětských koutků) s tím, 
že jsou vadné – jenže to nebyl náš 
výrobek. Tedy jsme ho zkontakto-
vali, on uznal svůj omyl a nakonec 
vyšlo najevo, že se jednalo o výrobky 
z Maďarska a Polska. Po tomto zjiš-
tění začal klient opět odebírat zboží 
od nás. Vysoká kvalita ale může být, 
s nadsázkou řečeno, pro výrobce ob-
čas i na škodu. Jak jsem již zmiňoval, 
vyrábíme také kelímky do mateř-
ských školek. Ačkoliv dochází občas 
k tomu, že kelímky trpí nárazy a za-
cházením úměrným malým dětem, 
kelímky ve školkách navzdory tomu 
několik let stále drží a nejsou nijak 
mechanicky poškozeny, tedy si je 
od nás školky opakovaně neobjedná-
vají – mají totiž stále ty původní.

 Jak je to vůbec s  kvalitou koulí 
do dětských koutků – jakou mají pev-
nost? Nedochází k jejich zdeformová-
ní, když na ně dítě např. šlápne, atd.?
Ne. Jsou vyrobeny z odolného plastu. 
Je myšleno především na bezpečnost 
dítěte, mimo jiné – koule do dětských  
koutků musí mít podle nového naří-
zení Evropské unie průměr minimál-

Malá modelka Amálka testuje chrastítko  
z družsta IDEAL. Foto: Iva Reichertová
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ně 70 milimetrů, aby nedošlo k jejich 
polknutí. 

 Kolik pracovníků zajištuje chod 
družstva IDEAL?
V rámci úspor jsme zeštíhlili počet 
zaměstnanců na pouhé čtyři včetně 
mě. Dá se říci, že všichni zde dove-
dou dělat téměř vše a tak se můžeme 
vzájemně zastupovat. Zde nikdy 
nepracovalo moc lidí, nyní jsme stav 
snížili z osmi lidí na již zmiňované 
čtyři. Máme poloautomatizovanou 
výrobu, takže i v případě plně vytí-
žené výrobní linky lze všechny spuš-
těné lisy obsluhovat pouze jedním 
pracovníkem.

 Jakým způsobem výrobky prodá-
váte? 
Zmínil bych především výrobu 
hraček, která tvoří největší část naší 
produkce – jedná se o chrastítka 
a kousátka pro miminka. V řadě pří-
padů vyrábíme hračky pro naše za-
hraniční partnery, kteří si je následně 
sami kompletují do setů. Vzhledem 
k tomu, že vznikly nové normy týkají-
cí se bezpečnosti hraček, omezili jsme 
výrobu vlastních produktů a prefe-
rujeme v současné době spolupráci se 
zahraničními odběrateli. Dodáváme 
zboží také do českých velkoobcho-
dů. Další možností je, že zákazníci 
se obracejí přímo na nás a děláme 

na zakázku konkrétní barevné pro-
vedení, balení v určitém počtu atd.

 Pokud má někdo zájem o  vaše vý-
robky a nesežene výrobek v obchodě, 
lze si výrobky zakoupit přímo u vás?
Ano, například naše chrastítka… Ale 
většinou posíláme více kusů najed-
nou, když se více maminek dohodne. 

 Děkujeme za rozhovor.
Text: Jana Henychová,  
Ing. Lenka Bartoničková  
Foto: Jana Henychová
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Družstvo bylo založeno 1. července 1991 v Jablonci nad 
Nisou. Je družstvem malého typu s dvanácti členy, z če-
hož aktivně se na  chodu družstva podílejí tři členové, 
ostatní jsou důchodci. V současné době aktuálně v druž-
stvu veškerou činnost zajištují čtyři pracovníci s tím, že 
v případě potřeby mohou družstvu vypomoci právě bý-
valí pracovníci družstva.

Výrobní program družstva je od  počátku činnosti 
zaměřen na  technologie zpracování plastů. Nosnou 
technologií výroby je vyfukování plastů do objemu pěti 
litrů, nicméně družstvo je schopno uspokojit požadavky 
zákazníků na výrobky, které jsou vyráběny i technologií 
vstřikování. Družstvo dále nabízí výrobky opatřené tam-
ponovým tiskem - tyto výrobky lze použít i jako reklamní 
předměty. 

Výrobky družstva IDEAL jsou certifikovány, což umož-
ňuje jejich bezproblémový vývoz na  tak náročné trhy 
jako je Německo, Velká Británie, Švýcarsko, Španělsko, 
Maďarsko a  Slovensko. Export podle posledních infor-
mací dosahuje kolem 75 procent.

w w w.idealvd.cz

IDEAL – výrobní družstvo 
Ladova 166  
466 05 Jablonec nad Nisou
tel/fax: +420 483 305 352 
mobil: +420 723 010 362 
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Federico Díaz, renomovaný umělec 
žijící a pracující v Praze, vytvořil 
interaktivně se reprodukující prosto-
rovou instalaci, představující pojem 
„virového rozmnožování“. Kurá-
torkou instalace byla Alanna Heiss, 
zakladatelka P.S.1 Contemporary 
Art Center v New Yorku. Projekt byl 
vybrán hlavní komisařkou výstavy 
ILLUMInations, Bice Curiger. Po-
mocí robotů řízených matematickým 
programem byl objekt během výsta-
vy budován a průběžně měnil svou 
podobu, tak jako živý organismus 
reaguje na světlo. 

Instalace díla probíhala z tisíců čer-
ných koulí, které se postupně pomocí 
lepících robotů seskupily do masívní 
formy na základě proměn okolního 
světla. Koule byly instalovány pomo-
cí dvou speciálně seřízených robotů. 
Každá kulička představuje jeden 
světelný foton. Optické senzory mo-
nitorovaly dopad světla na místo 
a utvářely tok dat a informací. In-
tenzita okolního světla se lišila po-
dle toho, zda-li byla noc nebo den, 
a také podle toho, kolik se v instalaci 

nacházelo návštěvníků, kteří se růz-
ně pohybovali či byli různě barevně 
oblečeni. 

Instalace díla Federica Díaze byla 
plně interaktivní. Matematický pro-
gram umožnil robotům, aby kaž-
dých 12 hodin sestavili obrovskou 
konstrukci, skládající se zhruba 
z dvou tisíc kuliček o průměru pět 
centimetrů. Instalace se neustále mě-
nila během čtyřměsíčního trvání vý-
stavy, kdy podobu díla ovlivnili svou 
přítomností sami návštěvníci.

Instalace Outside Itself představu-
je nový evoluční stupeň práce, kte-
rou Díaz vytvořil nejprve pro MASS 
MoCA, Muzeum současného umění 
v Massachusets, na konci roku 2010. 
Instalace pojmenovaná Geometric 
Death Frequency-141 byla do jara 
2012 vystavená na dvoře muzea. Byla 
tvořena černými kuličkami, jež byly 
pomocí robotů sestaveny do tvaru 
vlny ve virtuálním 15 metrů dlou-
hém a 6 metrů vysokém kontejneru. 
Data použitá k vytvoření a umístě-
ní kuliček byla generována z optic-
ké analýzy vchodové části muzea. 

Na venkovní ploše před muzeem tak 
vzniklo trojrozměrné umělecké dílo. 
Joseph C. Thompson, ředitel MASS 
MoCA, trefně nazývá Díaze nekom-
promisním objevitelem tvaru.

Díazův smysl pro originalitu kon-
ceptu nechyběl ani projektu pro Bi-
enále. V této instalaci šlo však o další 
významný prvek – interaktivitu. 
Tvarová kompozice instalace Out-
sife Itself bezprostředně reagovala 
na své okolí. Dílo představovalo ne-
konečně přizpůsobivý organismus či 
samostatné společenství. Instalace 
neustále reflektovala, co se děje v je-
jím prostředí. Robot představoval 
pro Díaze prodlouženou ruku na-
šich smyslů, pomocí níž překračuje 
meze naší tělesnosti, podobně jako 
společnost dnes využívá technologie 
k simulaci a podněcování zkušeností 
či k vytvoření společenských networ-
ků. Technologie počítá se schopností 
komunikace a dosažením toho, co 
tělo nedokáže - je schopna jít za nebo 
mimo sebe sama.

Text: Jana Henychová. Foto: archiv

Družstvo IDEAL bylo před časem osloveno realizátorem umě-
leckého projektu. Celkem 400 tisíc plastových koulí v černé 
barvě bylo použito pro vytvoření uměleckého díla s názvem 
Outside Itself, které bylo postaveno v rámci Biennale v Benát-
kách od 4. června do 30. září 2011. Autorem projektu je italský 
výtvarník Federico Díaz. 

Pomocí speciální technologie a lepících robotů vznikal postupně 
za pomocí fotosenzorů geometrický tvar… Předchůdcem bylo 
dílo instalované na dvoře Muzea současného umění v Massa-
chusets koncem roku 2010… Pro umělecké projekty Federica 
Díaze družstvo IDEAL vyrobilo celkem 950 tisíc plastových 
černých koulí.

IDeal 
a 

umění…

Roboti místo lidských rukou

za
jím

av
os

ti



Vydáno u příležitosti 60. výročí založení 
Svazu českých a moravských výrobních družstev  

M I M O Ř Á D N Á  P Ř Í LO H A  Č A S O P I S U  V Ý RO B N Í  D RUŽ S T E V N I C T V Í  5/ 2 01 3



2  1953–2013 Mimořádná příloha VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 5/2013

1953–2013
60. výročí založení SčMvD
Jak jsme již zmínili v únorovém čísle našeho časopisu, rok 
2013 je ve znamení 60. výročí založení Svazu českých 
a moravských výrobních družstev. Připomeneme si i nyní, 
že výrobní družstva vznikala již ve druhé polovině 19. sto-
letí. První družstevní zákon vznikl v roce 1873. Prvním 
výrobním družstvem na území Čech, které bylo založeno 
v roce 1892, bylo družstvo Kovo Věšín.

V roce 1953 byl v Praze ustaven Ústřední svaz výrob-
ních družstev jako vrcholný orgán komplexního řízení 
a kontroly výrobního družstevnictví. Sjezdové usnesení 
svazu stanovilo základní úkoly výrobních družstev, napří-
klad vyrábět a rozšiřovat sortiment zboží široké spotřeby 
v průmyslově slabých oblastech a rozšiřovat požadova-
né služby. Od roku 1969 existoval Český svaz výrobních 

družstev. V roce 1990 změnil název na Svaz českých 
a moravských výrobních družstev. Pro družstevnictví byl 
důležitým rok 1992, kdy se uskutečnila souběžně s pří-
pravou velké privatizace transformace majetku družstev 
na základě transformačního zákona 42/91 Sb. 

Dnešní Svaz českých a moravských výrobních družstev 
je významnou a moderní institucí, jejíž členskou základ-
nu tvoří přes 200 výrobních družstev. Svaz zajišťuje pro 
členská družstva širokou škálu služeb a zastupuje a hájí 
jejich zájmy v jednáních se státní správou (ministerstva, 
parlamentní instituce, místní správa a samospráva nebo 
zaměstnavatelské svazy). Svaz je zakladatelem Konfede-
race zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České 
republiky, členy Svazu průmyslu a dopravy ČR, Družstev-
ní Asociace ČR a Hospodářské komory ČR. Na meziná-
rodní úrovni je svaz členem Mezinárodního družstevního 
svazu a Družstva Evropa.

Více informací naleznete na stránkách www.scmvd.cz.

Připomeňme si, kdo byl v čele svazu za léta od jeho vzniku…

Jan Pištěk 11. 10. 1953 – 28. 6. 1959

Ladislav Smrčka 28. 6. 1959 – 16. 7. 1970

Karel Novák 16. 7. 1970 – 28. 12. 1981

Ing. Jaroslav Matoušek 1. 7. 1982 – 5. 12. 1987

Ing. Mikuláš Šutka 5. 12. 1987 – 27. 12. 1989

Bohumil Valek,  místopředseda pověřený řízením svazu 3. 1. 1990 – 16. 3. 1990

Ing. Jaromír Svoboda 16. 3. 1990 – 29. 4. 1991

Josef Šťastný 6. 5. 1991 – 18. 9. 1991

Jan Wiesner 24. 10. 1991 – 13. 6. 2011

JUDr. Rostislav Dvořák 13. 6. 2011 – dosud

v roce 2013 si připomínáme 60. výročí založení výrobních družstev
 Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, Brno
 CÍL, výrobní družstvo, Prostějov
 Dřevozpracující družstvo Lukavec
 Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
 KARKO, výrobní družstvo nevidomých, Ústí nad Labem
 KERAMO, družstvo umělecké výroby, Kožlany
 Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
 Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
 STAVBA, výrobní družstvo v Jaroměři

Foto na titulní straně magazínu:   
VŘÍDLO Karlovy Vary

Brněnská Drutěva vydala publikaci  
k 60. výročí založení družstva
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Historie družstevnictví
První reálné družstvo 
vzniklo v anglickém městě 
Rochdale v roce 1844. Jed-
nalo se o družstvo ve své 
podstatě spotřební. V roce 
1845 vznikl v Sobotišti 
na Slovensku tzv Gazdov-
ský spolek, jehož iniciátor 
Samuel Jurkovič tak rea-
lizoval de facto první spo-
řitelní a úvěrní družstvo 
na světě.

Tradice českého družstevnictví, která patří k nejstarším 
na světě, se odvíjí od roku 1847. V tomto roce byl v Praze 
ustanoven Pražský potravní a spořitelní spolek, který jak 
sám jeho název napovídá, tvořil jakousi symbiózu spo-
třebního a spořitelního družstva.

Důležitým historickým momentem bylo vydání druž-
stevního zákona v roce 1873. Z hlediska mezinárodního 

družstevního hnutí byl významným mezníkem rok 1895, 
kdy vznikl Mezinárodní družstevní svaz. 

Na počátku vznikala družstva jako záchranná síť pro 
sociálně nejslabší vrstvy. Postupem doby začala být druž-
stevní forma podnikání využívána i dalšími společenský-
mi vrstvami.

Družstevní forma podnikání existuje více než 160 let 
a je založena na demokratických principech vzájemné 
spolupráce, pomoci a solidarity na možnostech osobní-
ho podílu, spoluvytváření hodnot a na spolurozhodová-
ní o zásadních aktivitách družstevního subjektu, účinně 
pomáhá milionům lidí na celém světě i v současnosti při 
zlepšování jejich životních podmínek. 

Právě tak i v České republice družstvům právem náleží 
místo mezi podnikatelskými subjekty, neboť i naše druž-
stva účelně napomáhají při řešení sociálních a ekono-
mických problémů naší současné společnosti a nabízejí 
a mohou poskytovat i mladé generaci východiska z jejich 
problémů.

Pojďme si společně zavzpomínat na období nejen posledních 60 let v oblasti družstevnictví…

navštiv te MuzeuM DružStevnict ví  
v objektu Družstevní asociace čr

Právě v něm můžete nalézt vše zajímavé k historii 
družstev na území současné České republiky. Věděli 
jste, že družstvo byla například Petřínská rozhledna 
či Zoologická zahrada? Důkazy o tom můžete vidět 
právě v Muzeu družstevnictví, které se nachází v objek-
tu Družstevní Asociace ČR v Praze na Těšnově. Milou 

průvodkyní vám bude jeho pracovnice Mgr. Vladimíra 
Vávrová, která zájemcům ráda ukáže podrobnosti. Je 
to zajímavý tip například pro studenty škol či ty, koho 
tato forma podnikání zajímá. Do muzea jsme se vypra-
vili i my – pojďte i vy s námi alespoň prostřednictvím 
následujících řádků…

rozHovor
Mgr. vladimíra vávrová
Muzeum družstevnictví

Paní Vávrová, povězte nám něco o ex-
pozici ve vašem muzeu…

Jedná se o malou expozici, kte-
rá slouží především studentům 
vysokých škol, kteří studují tuto 
problematiku, ale je zajímavá i pro 
pamětníky českého družstevnictví 
a další zájemce. Muzeum družstev-
nictví vzniklo v roce 1980 v Jílovišti 
u Prahy, kde byla tehdy Ústřední 
družstevní škola, a fungovalo zde až 
do roku 1990.

Jak došlo k tomu, že se muzeum pře-
stěhovalo?

Na konci roku 1989 tehdejší vlivní 
pracovníci rozhodli, že muzeum je 
zbytečná věc a hrozila skartace ex-
pozice. Pak ale naštěstí zasáhlo nové 
vedení tehdejší Ústřední rady druž-
stev a v průběhu roku 1990 došlo 
k pozitivní věci – bylo rozhodnuto, že 
se exponáty převezou do Prahy. Byly 
upraveny prostory bývalé klubovny 
ÚRD v budově na Těšnově v Praze 
a v březnu 1991 pak byla otevřena 
v pořadí druhá expozice, která slou-
žila až do osudných povodní v létě 
roku 2002. Muzeum bylo pod vodou 

Samuel Jurkovič
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i s exponáty. Dokumenty byly později 
ošetřeny a mohly se vrátit zpět do ex-
pozice, v pořadí již třetí, které byla 
otevřena na jaře 2003.

Co současná expozice obsahuje?
Jedná se o náčrt vývoje družstevnic-

tví na území České republiky od roku 
1847 po současnost, respektive po-
slední aktualizace panelů věnova-
ných současnému družstevnictví 
byla provedena na konci roku 2011. 
Vzhledem k omezenému prostoru ex-
pozice obsahuje pouze nejdůležitější 
exponáty

Máte v expozici nějaké konkrétní vý-
robky z produkce českých výrobních 
družstev či výrobní zařízení?

Bohužel ne – naše expozice je 
založena většinou na darech pa-
mětníků družstevnictví. Máme zde 
vystaven ale například stroj na seší-
vání švů, který byl používán ve v.d. Po-
šumavské pletárny Vodňany, nalívák 
na ruční lití svíček z v.d. Drutep Tep-
lice a žinilkový závěs vyrobený ve v.d. 
Vzor Hlinsko. Celkově se ale většinou 

jedná o fotografie a publikace. Náš 
archiv je tedy listinný – sdružuje za-
chovanou dokumentaci pro všechna 
družstevní odvětví tak, jak postupně 
vznikala a rozvíjela se na území sou-
časné České republiky od 1. poloviny 
19. století. Po roce 1948 jsou to pak 
již jen čtyři hlavní oblasti družstev-
nictví a to výrobní, spotřební, bytové 
a zemědělské. Bohužel zemědělská 
družstva byla po násilné reorgani-
zaci družstevnictví v roce 1952 vy-
tržena z kontextu družstevnictví 
a dána pod správu Ministerstva ze-
mědělství. Teprve od roku 1997 se 

zemědělské družstevnictví opět spo-
jilo pod společnou centrálu – tehdejší 
Družstevní unii ČSFR (od roku 2003 
nástupnickou organizaci Družstevní 
Asociaci ČR) s družstevnictvím byto-
vým, spotřebním a výrobním.

Máte nějaký exponát, na který jste 
právem hrdi?

Ano – je to perla celé sbírky – nepa-
trná knížka, český originál prvního 
družstevního zákona, tedy zákona č. 
70 Ř. z. z roku 1873 o společenstvech 
pro napomáhání živnosti a hospo-
dářství, později také nazývaný Zá-
kon o výdělkových a hospodářských 
společenstvech, který se stal legis-
lativní základnou pro všechna druž-
stva. Jeho autorem byl rytíř, profesor, 
JUDr. Antonín Randa. Zákon platil 
pro celé Rakousko a později Uhersko, 

jádro tohoto zákona platí v Rakousku 
dodnes. U nás tento zákon platil jen 
do roku 1954, kdy byl nahrazen záko-
nem č. 53/1954 Sb., o lidových druž-
stvech a družstevních organizacích. 

A na co vše se mohou návštěvníci Mu-
zea družstevnictví ještě těšit?

Mimo expozici má muzeum knihov-
nu, takže spolu dohromady tvoří 
informační a dokumentační zázemí 
pro všechny zájemce o družstevní 
problematiku. V knihovně jsou kro-
mě odborných publikací samozřejmě 
k dispozici i dokumenty, které vydá-
vá Družstevní Asociace ČR a člen-
ské svazy. Pokud se týká konkrétně  
DA ČR, tak je to každoročně vydá-
vaný statistický přehled pod názvem 
Vybrané údaje o českém družstevnic-
tví za určitý rok (údaje jsou ale pouze 
o družstvech, která jsou členy svazů 
sdružených v DA ČR), nebo časopis 
Czech Cooperator, v němž je zpravi-
dla příspěvek věnovaný družstevní 
historii. 
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Pokud bude mít někdo zájem navští-
vit Muzeum družstevnictví, kde získá 
potřebné informace?

Zájemce může naštívit interne-
tové stránky www.dacr.cz, odkaz 
o muzeu. Tam najde vše potřebné. 
Muzeum družstevnictví je otevřeno 
pro veřejnost celoročně od pondělí 
do pátku a rádi zde přivítáme všech-
ny zájemce o historii i současnost 

českých družstev. Návštěvu je ale 
z technických důvodů lépe předem 
domluvit na níže uvedeném telefon-
ním čísle, případně e-mailem.

Mgr. vladimíra vávrová,  
telefon: 224 805 241,  
e-mail: vavrova@dacr.cz.

Děkuji za rozhovor… 

Text: Jana Henychová. Foto: Jana Henychová a archiv Muzea družstevnictví. www.dacr.cz

Základním posláním Muzea družstevnictví bylo a je 
systematické shromažďování, odborné zpracovávání 
a ochrana exponátů všeho druhu, dokumentující vývoj 
a tradice českého (do roku 1992 i slovenského) družstev-
nictví. Muzeum družstevnictví vzniklo v roce 1980. O rok 
později byla zpřístupněna jeho stálá expozice a knihov-
na. Muzeum mělo původně svoje sídlo v Jílovišti u Prahy. 

V roce 1990 byla sbírka přestěhována do Prahy a v roce 
1991 otevřena reinstalovaná trvalá expozice v suterénu 
družstevní budovy v Praze na Těšnově. Povodeň v srpnu 
2002 zasáhla budovu Družstevní Asociace ČR a mimo 
jiné také těžce poškodila expozici a celou sbírku muzea. 
V březnu 2003 byla otevřena nová stálá expozice Muzea 
družstevnictví.
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co jste možná nevěděli
 V 80. letech 20. století vycházela například ročenka 
Družstevní nábytek. Obsahovala širokou nabídku 
z produkce nábytkářských výrobních družstev. Ná-
bytek, stejně jako další výrobky z produkce výrobních 
družstev, bylo možno vidět v tehdy pouze několik let 
starém objektu SČMVD na Václavském náměstí, kde 
sídlil obchodní dům Družba.

 Bývalý člen SČMVD, družstvo Dřevokov Blatná, výrob-
ce nábytku a zahradního nářadí, vyrobilo v roce 1955 
první českou elektrickou kytaru z korpusu. Nástroj se 
jmenoval Resonet GRAZIOSO a byl kopií americké 
kytary značky Futurama. Podle dostupných informací 
na kytaru české produkce hrál i kytarista kapely Beatles 
George Harrison, který ji v anglickém Liverpoolu v jed-

nom z hudebních krámků zvukově upřednostnil před 
originální verzí, z důvodu jejího kvalitního znělejšího 
dřeva. Hrál na ní také uznávaný kytarista Jimmi Page 
z Led Zeppelin nebo Eric Clapton. Kytara má pokračo-
vání až do současnosti, v aktuálním modelu Jolana Gra-
ciozo (výrobce Jolana, NBE). Zajímavostí jistě pak je, že 
tuto kytaru mimo jiné kdysi vlastnil také předseda vý-
robního družstva Sněžka Náchod Ing. Miloslav Čermák.

 Družstva od prvopočátku spojovala svoje členy ke spo-
lečnému podnikání. V oblasti výrobních družstev exis-
tovala například dělnická výrobní družstva, ale byla zde 
i tzv. družstva živnostníků – v nich se soustředili drobní 
živnostníci a řemeslníci v případě, že se jim v podnikání 
nedařilo. Jakmile začali živnostníci vydělávat, zase se 
zpravidla družstva zpět rozpadala, živnostníci se osa-
mostatnili.

 Podstatnou část družstevnictví tvořily bankovní služby –  
družstevní záložny.

 Družstvo bylo mimo jiné také Národní divadlo, Petřín-
ská zahrada či Zoologická zahrada.

 První objekt SČMVD sídlil v Hybernské ulici v Praze. 
O výstavbu nového domu na Václavském náměstí se 
zasloužil jeden z předsedů – p. Smrčka.

 V roce 1962 vyšla brožura 
v anglickém jazyce s ná-
zvem „The Co-operative 
Movement in Czechoslo-
vakia“, která představila 
nejdůležitější činnosti by-
tového, spotřebního a vý-
robního družstevnictví. 
Kniha byla na svou dobu 
velmi pokroková. Je mož-
né v ní vidět výrobu, ale 
zabývá se i zemědělstvím a dalšími v té době příznačný-
mi rysy. 
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 V květnu 1961 navštívil Prahu kosmonaut Jurij Gagarin. 
Při této příležitosti mu družstvo DUVA Praha předsta-
vila svůj družstevní výrobek – mechanickou figurku 
kosmonauta.

 Mladá invalidní žena z Afriky přijela do pražského vý-
robního družstva invalidů Drutěva, aby se stala švadle-
nou.

časopis výrobní družstevnictví – leden 1953

Kniha, kterou vidíte na obrázku, obsahuje historicky 
první ročník časopisu – sice utrpěla v době povodní vo-
dou, ale byla odborně ošetřena a tak může i nadále být 
součástí družstevního archivu. 

Exponát byl zapůjčen z Muzea družstevnictví, www.dacr.cz 
Text: Jana Henychová. Foto: archiv 

V lednu 1953 vyšlo první číslo časopisu Výrobní druž-
stevnictví. Jeho vzhled i obsah odpovídal tehdejší době, 
avšak mezi povinnými socialistickými frázemi obsahoval 
spoustu zajímavých informací o výrobních družstvech. 
Již tenkrát si mohli čtenáři přečíst o výrobním programu, 
novinkách či kvalitě českých výrobků z produkce výrob-
ních družstev. 



StYl PlzeŇ, výrobní družstvo  
www.styl-plzen.cz 

templářské sklepy čejkovice, 
vinařské družstvo 
www.templarske-sklepy.cz

cíl, výrobní družstvo, Prostějov 
www.cilpv.cz 

DruPol, výrobní družstvo, Praha 
www.drupol.cz

8  1953–2013 Mimořádná příloha VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 5/2013

DružStevní výrobkY
Dnešní rubriku Družstevní výrobky jsme pro vás připra-
vili vzpomínkově. Pojďme spolu cestovat do minulosti 
a připomenout si družstevní výrobky a další archivní do-
kumentaci z období 1953–2013…
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kovo konice, výrobní družstvo www.kovokonice.cz 

Dřevozpracující družstvo lukavec www.ddl.cz

vŘíDlo, výrobní družstvo, karlovy vary www.vridlo.cz
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Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Praha www.druchema.cz 

Granát, družstvo umělecké výroby, turnov  
www.granat.cz 

Foto: archiv družstev (-jh-, -mv-)

rok 1953 – co zajímavého se stalo? 
 1. ledna – zahájila provoz Čes-
koslovenská spořitelna. Vznikla 
na základě zákona 181/1948Sb. 
a následně 82/1952Sb. zestátně-
ním a sloučením různých peněž-
ních ústavů působících v jednom 
místě a následně jejich sloučením 
pod síť státních spořitelen. Je-
jich hlavní správa nakonec byla 

na ministerstvu financí, z něj se 
vydělila na Státní spořitelnu a ná-
sledně na Českou státní spořitel-
nu a Slovenskou státní spořitelnu. 
Státní spořitelna byla primárně 
určena k centralizaci finančních 
zdrojů pro pokrývání potřeb cen-
trálně plánované ekonomiky, jen 
asi 10–15 procent prostředků bylo 
určeno pro půjčky občanům.

 1. ledna – začala se uplatňovat daň 
ESUO, první evropská daň.

 10. února – začal fungovat spo-
lečný trh s uhlím a ocelí v západní 
Evropě (ESUO) – Belgie, Francie, 
Itálie, Německo, Lucembursko, Ni- 
zozemsko přestaly vzájemně pou-

žívat cla a množstevní kvóty v ob-
chodu s těmito surovinami.

 14.–15. února – se konal I. celostát-
ní sjezd JZD.

 7. března – v Úředním věstníku 
ESUO vyšlo procesní nařízení Ev-
ropského soudního dvora. Od to-
hoto dne bylo možné se na tento 
soud obracet, tak jak to stanovila 
Pařížská smlouva. 

 9. března – Paul-Henri Spaak, 
před seda „shromáždění ad hoc“, 
vytvořeného 10. září 1952, předlo-
žil G. Bidaultovi, předsedovi Rady 
ESUO, návrhy smlouvy o zřízení 
Evropského politického společen-
ství. Cílem tohoto společenství 

vamberecká krajka
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mělo být zajištění dodržování lid-
ských práv a základních práv, za-
ručení bezpečnosti členských států 
v případě agrese, koordinace vnější 
politiky členských států a postup-
né zavedení společného trhu. Ná-
vrh smlouvy počítal s vytvořením 
pěti orgánů: Evropské výkonné 
rady, dvoukomorového parlamen-
tu, Rady ministrů členských států, 
Soudního dvora a Hospodářského 
a sociálního výboru.

 1. května – zahájila vysílání Čes-
koslovenská televize, jednalo se 
o černobílé vysílání, které krátkým 
pořadem zahájil František Filipov-
ský z prvního televizního studia 
v Měšťanské Besedě. Pravidelné 
vysílání se datuje až od února 1954. 
V začátcích se vysílalo pouze ně-
kolik málo hodin denně a pouze 
dva až tři dny v týdnu, teprve v dal-
ších letech se vysílání rozšiřovalo 
na další dny, až se sklonkem roku 
1958 se začalo vysílat celý týden. 
Prvním vysílačem se stala pražská 

rozhledna na Petříně, která za tím-
to účelem byla upravena – v ochozu 
v prvním patře vzniklo technické 
zázemí, na vrch rozhledny byl na-
montován anténní systém. 

 29. května – v 11:30 hod. zdolal 
Edmund Hillary s šerpou Tenzin-
gem Norgayem nejvyšší horu světa 
Mount Everest (8 848 metrů). Jed-
nalo se o v pořadí jedenáctou vý-
pravu, předchozí nebyly ve zdolání 
vrcholu úspěšné, nicméně přinesly 
mnoho informací, bez nichž by 
zdolání vrcholu možné nebylo.

 1. června – proběhla v ČR předem 
utajovaná měnová reforma. Hoto-
vost do 300 Kč se přepočítala v po-
měru 5:1, vyšší hotovost v poměru 
50:1. Vklady v peněžních ústavech 
byly přepočteny podle zůstatku 

poměrem 5:1 (do 5000 Kč) až 30:1 
(nad 50 tis.), vklady na nové vkladní 
knížky poměrem 50:1. Zajímavostí 
je, že veškeré úložky JZD byly pře-
počítávány výhodnějším poměrem 
5:1. Vláda se tímto krokem chtěla 
vypořádat s přídělovým systémem 
a černým trhem, obyvatelstvem 
však byla vnímána jako velká křiv-
da a snížení životní úrovně. Příkla-
dy cen před a po reformě za 1 kg: 
chléb 2,80 Kčs (2,60 Kčs), hovězí 
zadní 25 Kčs (25 Kčs), máslo 44 
Kčs (42 Kčs), rýže 28 Kčs (19 Kčs), 
káva 300 Kčs (240 Kčs), rum 1l 68 
Kčs (57,60 Kčs). 

 12. června – se uskutečnila premi-
éra celovečerního filmu „Afrika“ 
I. od cestovatelů Hanzelky a Zik-
munda. Film zachycoval přípravy 
na první cestu a první polovinu 
cesty po Africe. Následoval ještě 
druhý díl „Afrika II.“ Film je k dis-
pozici na DVD. 

 29. června – byl v Nevadské pouš-
ti proveden první pokusný výstřel 
jaderného dělostřelectva. Jednalo 
se o raketu „MGR-1 Honest John“ 
s jadernou silou ekvivalentní 20 kt 
TNT a doletem asi 25 kilometrů. 
O rok později byly tyto rakety roz-
místěny i v západní a jižní Evropě.

 30. června – SNCASO S.O. 4000 
(prototyp stíhacího bombardéru 
Sud Vautour) jako první evropský 
letoun překonal v mírně klesavém 
letu rychlost zvuku.

 27. července – bylo podepsáno pří-
měří mezi znepřátelenými strana-
mi na Korejském poloostrově. Aktu 
se účastnili představitelé KLDR, 
Číny a intervenční jednotky OSN. 

 30. srpna – byla založena Zoologic-
ká zahrada města Brno.

 27. září – byl otevřen pro veřejnou 
dopravu Letenský tunel.

 16. října – vytvořil vůz automobil-
ky Tatra – závodní speciál T607 
s motorem V8 vyladěným na 155 
koní oficiální rychlostní rekord té-
měř 208 km/h (průměr při měření 
jízdy oběma směry).

 Listopad – byl postaven a zpro-
vozněn první tranzistorový po-

čítač na univerzitě v anglickém 
Manchesteru. Na základě tohoto 
prototypu byl o dva roky pozdě-
ji zprovozněn první plně funkční 
stroj s označením TX-0. 

 24. prosince došlo k jednomu 
z největších železničních neštěstí 
v Čechách – při srážce rychlíku 
s osob ním vlakem na trati Brno – 
Břeclav zemřelo více jak 100 lidí.

 Prosinec – vyšlo první číslo časopi-
su Playboy, vydavatelem byl Hugh 
Hefner, prodáno přes 54 tisíc výtis-
ků v ceně po ½ USD.

 V roce 1953 v Číně žilo „pouhých“ 
554,8 milionu obyvatel (nyní asi 
1,3 miliardy).
 Ve stejném roce v USA vznikla elek-
tronická soustava barevné televize 
systému NTSC, která se používá 
dodnes. Z ní byly později odvozeny 
evropské systémy SECAM a PAL.

 V roce 1953 na mistrovství světa 
v ledním hokeji poprvé v historii 
chyběli hráči USA a Kanady.

 1953 byl rokem narození českých 
umělců, jako je herečka Libuše 
Šafránková, herečka a manželka 
prezidenta Václava Havla Dag-
mar Havlová, písničkářů Jaromíra 
Nohavicy a Slávka Janouška, zpě-
váka Dalibora Jandy či režiséra 
Zdeňka Trošky. Ve stejném roce 
se narodil například anglický mul-
tiinstrumentalista a skladatel Mike 
Oldfield, irský herec a představi-
tel Jamese Bonda Pierce Brosnan. 
Z úmrtí jmenujme prvního komu-
nistického prezidenta Klementa 
Gottwalda, sovětského diktátora 
Josifa Vissarionoviče Stalina či vý-
znamného sovětského hudebního 
skladatele Sergeje Sergejeviče Pro-
kofjeva.

 Na jihu Srí Lanky byla v roce 1953 
objevena jedna z nejkrásnějších 
a od 80. let minulého století také 
jedna z nejznámějších akvarijních 
rybek s vědeckým názvem Punti-
us Nigrofasciatus. Akvaristé v Če-
chách ji pojmenovali Parmička 
purpurová, což sice není přesně 
přeložený latinský název, ale velmi 
dobře vystihuje její zbarvení. Doží-
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vá se věku kolem pěti let a dorůstá 
velikosti kolem 70 milimetrů. Tato 

rybka je sice nenáročný všežravec, 
má však jednu vlastnost, která jí 
ubírá na slávě. V mládí je totiž tato 
rybka olivově světlá s tmavými 
příčnými dosti nevýraznými pru-
hy. Teprve při pohlavní dospělosti, 
tedy kolem osmého měsíce života 
dosahují samci překrásných pur-
purových barev. To ovšem v prodej-
nách mnozí zákazníci netuší (rybky 

se prodávají přibližně čtyřměsíč-
ní), proto bývá při nákupu rybek 
do společenských nádrží rybkou 
přehlíženou. Přesto se kolem roku 
2000 – tedy v dobách, kdy vývoz 
v České republice vyprodukova-
ných akvarijních ryb dosahoval 
svého maxima, vyvezly desítky mi-
liónů těchto čiperných rybek doslo-
va do celého světa.

Móda styl 50. let…
Jedním z výrazných prvků dámské módy 50. let byla širo-
ká kolová sukně v délce ke kolenům, zdůrazňující útlý pas 
nositelky, doplněná přiléhavým vrchním dílem oblečení, 
zpravidla bez ramínek či s vázáním za krkem. Tato léta 
byla oslavou ženy a zdůrazněním její ženskosti – jako by 
z plátna sestoupila legendární filmová hvězda Marylin 
Monroe, aby inspirovala dívky a paní k tomuto rozevláté-
mu oblečení. Trendem té doby byly v dámské módě také 
šaty z jednoho kusu látky anebo ze dvou, avšak zachováva-
jící linii jednoho – jednoduchost oděvu a střídmost vzorů 
zdůrazňovaly ženskost 
a čistotu linie… Vše 
doplňovaly vyčesané 
účesy a další prvky, 
které můžeme vidět 
ve filmu Pomáda. Důle-
žitým prvkem byly také 
šátky, které si dámy vá-
zaly přes natupírované 
drdoly a vyčesané účesy, 
lodičky na vysokých 
podpatcích a především 
postava s ladnými křivkami, minimálně do doby, než 
módní diktát v tomto stylu nastolila o pár let později ano-
rekticky vyhlížející modelka Twiggy. 

Pro mladé muže pak byla tato léta ve znamení klobou-
ků a bund končících těsně pod pasem a jakýmsi pocitem 
frajírkovství a dávání na odiv, že tu jsou. Muži s hřebeny 
v zadní kapse kalhot, nagelovanými vlasy pomádou a jež-
dění v robustních autech bez střechy ukazovaly muže 
v jeho chlapské i klučičí formě zároveň. 

Doba 50. let jakoby naznačovala oslavu muže a ženy, je-
jich rozevlátosti a nekonvence, vycházejí z typicky pová-
lečného prostředí, kdy se lidé zkrátka odvázali a snažili se 
život pořádně si užít…Muži tu byli od toho, aby frajeřili 
a vozili dámy v Cadillacích, ženy pak proto, aby v nich se-
děly a za jízdy za nimi vlála dlouhá šála či ve větru spadá-
valy ležérně uvázané šátky kolem vlasů… 

Koneckonců… právě rok 1953 byl rokem zrození roc-
kenrolové star Elvise Presleyho, který v srpnu tohoto roku 
vstoupil do studia Sun Re-
cords, aby zde nahrál svůj prv-
ní singl, a stejně jako Marylin 
Monroe svou rozevlátou sukní 
a blůzkou s vázáním za krkem, 
i Presley potvrdil módu těch-
to bund (které mimochodem 
loni reinkarnovaly v módním 
světě v téměř prapůvodní 
podobě stejně jako dámské 
sukně, puntíky a čelenky v na-
tupírovaných a nalakovaných 
vlasech, které nám přivedl zpět v odlehčenější podobě po-
slední léta mladými oblíbený emo styl). 

My si připomeňme serioznější model z družstevní pro-
dukce – šaty kopírující linii 
těla a kabelku s tehdy populár-
ním tvarem lodiček. 

Text: Jana Henychová, Daniel Smrtka, Martin Mithofer. Foto: archiv

Text: Jana Henychová. Foto: archiv
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VÁCLAVSKÉ VELIKONOCE 15. 3. – 7. 4. 2013
Václavské náměstí zaplavila velikonoční atmo-
sféra a nabídla Pražanům i návštěvníkům města 
příjemnou možnost naladit se na blížící se svátky 
jara. V horní části Václavského náměstí proběhly 
Václavské velikonoce – velikonoční trhy spojené 
s kulturním programem.

Velcí i malí návštěv-
níci mohli zhlédnout 
na ručně pletené 
pomlázky, malované 
i jinak tradičně zdobe-
né kraslice, výrobky 
z proutí, dřeva i kovu. 
K dostání byla domácí 

i zahradní keramika nebo ručně tkané dekorace. 
Václavské velikonoce volně navázaly na Václav-
ské vánoce, které také nabídly oživení v horní 
části Václavského náměstí a setkaly se u Pražanů 
s velkým ohlasem.

Také výrobní a obchodní družstvo DÍLO Svratouch – člen Svazu českým 
a moravských výrobních družstev, zde nabízelo na jednom ze stánků své vý-
robky – domácí potřeby, kulaté i oválné konvičky, tvořítka na cukroví, ced-
níky na noky a ministruhadla. Návštěvníci tak měli možnost zde nakoupit 
kvalitní české zboží s tradicí za příznivé ceny.

Text: Ing. Věra Řeháčková  
Foto: Jana Henychová
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ROZHOVOR 
Radek Chládek
obchodní ředitel

 Pane Chládku, mohl byste předsta-
vit program EDWARD 21?
EDWARD 21 je virtuální krejčí, kte-
rý podle vašeho individuálního stylu 
ušije, co si budete přát. EDWARD 21 

byl vytvořen našimi nejlepšími od-
borníky a zaručuje, že vám oblek 
bude dobře sedět. Navíc máte jistotu, 
že je váš oděv vyráběn v České re-
publice u firmy držící certifikáty kva-
lity a mnohá ocenění za design svých 
výrobků. Inspirací pro tvorbu oděvu 
jsme čerpali v zahraničí, kde je tento 
způsob nakupování konfekce velmi 
populární.

 Jaké jsou v  současné době módní 
trendy pánského obleku? 
Obleky štíhlých siluet, kratší saka 
zapínaná na dva knoflíky s klasic-
kou nebo špic fazonou na zadním 

díle, s jedním nebo dvěma rozparky, 
v jednořadovém provedení, a nově 
i v nadčasovém dvouřadovém zapí-
nání, dále štíhlejší kalhoty v pasové 
linii bez záhybu, maximálně s jed-
ním pasovým záhybem - tak vypadá 
dnešní trend pánských obleků. Nové 
modré a hnědé tóny vedle šedé 
a béžové udávají rovněž aktuální 
módní trendy. Lehké kvalitní lát-
ky zdůrazňují neformální styly při 
udržení vysoké kvality řemeslného 
zpracování.

 Jak sladit různé vzory sak s  krava-
tou, košilí atd.? Doporučili byste čte-
nářům nějaké pravidlo?
Nějaké všeobecné pravidlo neexistu-
je, jedná se vždy o sladění vkusného 
celku, který bude odpovídat dané 
osobnosti a dané příležitosti. Ale, 
podle módních pravidel je například 
nošení košile s pruhem a pruhované 
kravaty nepřípustné. Stejně nepří-

pustné je i nošení košile s krátkým 
rukávem do obleku.

 A  jaká je doporučená kombinace 
barvy saka, košile, kravaty, manže-
tových knoflíků atd., pro typického 
byznysmena?
Opět se jedná o to, jakou osobnost 
oblékáme, určující je rovněž typ 
postavy a typ pleti. Podle toho také 
vybíráme barevnost a vzor materiálu, 
včetně doplňků tak, aby celkový do-
jem podtrhl danou osobnost. Manže-
tové knoflíky je ideální ladit s barvou 
ostatních doplňků, jako jsou napří-
klad hodinky.

 Jste schopni dodat například k jed-
nomu saku dvoje kalhoty? A  navrh-
nout například dvoje různé barevné 
provedení, které se bude hodit k jed-
nomu saku?

Zákazník se může z pohodlí domova nebo kanceláře sám 
změřit a pomocí propracované originální internetové  
aplikace www. edward21.cz i navrhnout a objednat oblek 
na míru. Nekupuje si běžnou konfekci, ale oblek, který 
mu padne, přizpůsobí se detailům jeho postavy a součas-
ně má možnost se na jeho návrhu aktivně podílet. Stačí 
se jen změřit a postupovat podle instrukcí v programu, 
kde výběrem komponentů obleku dojde k návrhu ob-

leku a k realizaci představ zákazníka. S programem 
EDWARD 21 nedostáváte běžný výrobek, ale šijete s vir-
tuálním krejčím svůj originální kus. Se značkou výjimeč-
nosti, jako jsou výšivky, speciální dírky a jiné originality 
dodávající výrobku punc jedinečnosti. Jedná se o službu, 
která je rozdílná oproti službě osobního krejčího, dal-
šímu programu individuální péče o zákazníka z dílny 
VÝVOJ Třešť. 

Kdo volí službu osobního krejčího CHAIRMAIN STYLE?
Tu volí ti, kteří preferují práci odborníka, chtějí si nechat 
poradit s výběrem materiálu, jednoduše se spolehnout 
na odborníky, kteří se tímto oborem zabývají celý život. 
Ti, kteří nemají čas, ale mají peníze si zaplatit nadstan-
dard a vyžadují speciální přístup. Osobní krejčí je služba 
s veškerým servisem a výrobek je výsledkem této služby. 
Dostáváte oblek a doplňky, které jsou přesně na míru 

do nejmenšího detailu s tím, že k tomu dostanete doporu-
čení a odborné rady včetně kompletního servisu od lidí, 
kteří jsou profesionálové v oděvním oboru.

Pokud jste ale tvůrčí typ a chcete se na vzhledu svého 
obleku podílet, přičemž i cena je pro Vás důležité krité-
rium Vaší volby, pak zvolte eDWaRD 21. 

Družstvo VÝVOj třešť  
představilo program eDWaRD 21
Družstvo VÝVOJ nedávno spustilo jedinečný program pod názvem EDWARD 21. Program byl vyvinut 
družstvem VÝVOJ a zaujme jistě zákazníky bez rozdílu věku. Není důležitý věk, ale potřeba nosit indi-
viduální oblek. Kdo by si rád nechtěl navrhnout sám svůj vlastní oblek a doplnit ho o detaily, které jsou 
doposud výsadou drahých zakázkových krejčovství a dávají obleku svou originalitu a výjimečnost.

EDWARD 21 – Oblek podle vašich představ
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Podle přání zákazníka jsme samo-
zřejmě schopni dodat dvoje kalhoty 
k obleku z jednoho materiálu nebo 
navrhnout další možné materiálové 
kombinace, které budou ladit k saku 
obleku. V případě potřeby doporučí-
me zákazníkovi sami ideální řešení. 

 Kolik máte v  nabídce druhů látek, 
a jak je to s jejich mačkavostí, citlivos-
ti na počasí?
Máme velkou nabídku materiálů vl-
něného charakteru od významných 
světových výrobců. Vlna je od příro-
dy měkká a hřejivá. Pochází většinou 
z ovcí, ale také od jiných zvířat, jako 
třeba velbloud, koza, králík, jejichž 
srst se hodí na spřádání a tkaní. 
V důsledku různých délek vláken, 
jemnosti a kadeřavosti vznikají různé 
druhy vlněných materiálů. Přírodní 
vlákno má vynikající termoregulační 
vlastnosti. Vlněné oblečení je příjem-
né a hřejivé, absorbuje dobře vlhkost 
a zase ji rychle odvádí. Je odolné 
proti ušpinění a pachy zachycuje jen 
minimálně. Díky přirozené schop-
nosti samočištění bude po relativně 
krátké době na čerstvém vzduchu 
opět vonět čistotou.

Mačkavost je závislá na kvalitě 
vstupního materiálu, zákrutu pří-
ze a celkového zpracování a finální 
úpravy materiálů. 

Proto je každý materiál vhodný 
pro jiný způsob užívání a rádi Vám 
s vhodným výběrem látky poradíme.

 Jak se obleky udržují? Jaké byste 
doporučili nejvhodnější zacházení, 
aby oblek vydržel co nejdéle?
Nejdůležitější zásadou je oblek po ce-
lodenním používání nechat samo-
statně zregenerovat. Sako a kalhoty 
zavěsit na ramínko a obleky samo-
zřejmě střídat. Nedoporučujeme no-
sit jeden oblek celý pracovní týden.

 Pokud se někdo rozhodne nechat 
si ušít oblek pomocí programu ED-
WARD 21, na co je důležité dbát při 
měření?
Pro ušití obleku prostřednictvím 
programu EDWARD 21 je důležitý 
každý údaj a je třeba se důsledně 
držet instruktážních videí a manuá-
lu, které provedou zákazníka celým 
procesem měření. 

 V  jakém rozmezí se pohybují ceny 
obleku – sako a  kalhoty a  proč jsou 
cenové rozdíly větší?
Ceny obleků v programu EDWARD 
21 jsou závislé na zákazníkem zvole-
ném druhu materiálu a pohybují se 
od 6 900 Kč. I u základních mate-
riálů garantujeme jejich prvotřídní 
kvalitu a renomovaného dodavatele.

 Jak dlouhé jsou dodací lhůty pro 
dodání obleku? 

Dodací lhůty od zadání, respektive 
zaplacení, se pohybují do čtyř týdnů. 
Do té doby je oblek u zákazníka.

 Pokud někdo nechce zvolit pro-
gram EDWARD 21 ani služby osobní-
ho krejčího, tak je možné vaše obleky 
zakoupit, resp. nechat si ušít, také 
v Praze?
Konfekční obleky z naší produkce 
lze zakoupit v pražském obchodním 
domě KOTVA – 1. patro bývalá pro-
dejna OP Prostějov, nyní PS Oděvy, 
a u dalších obchodních partnerů 
po celé České republice. 

V Praze je možné si nechat ušít ob-
lek pouze prostřednictvím služby 
osobní krejčí, který vás rád obslou-
ží v naší nově otevřené kanceláři 
v budově Hospodářské komory ČR, 
na adrese Freyova 27, Praha - Vyso-
čany, nebo přijede podle přání zá-
kazníka.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte 
nás kontaktovat:

tel.:  731 495 883
e-mail: salanda@vyvoj.cz.
www.edward21.cz
www.chairmanstyle.cz

Text: Jana Henychová

Osobní krejčí ...přijede až k Vám
Naše služba mužům, kteří vyžadují vynikající kvalitu, dobrou cenu a malou  
časovou investici. Ušijeme Vám s pomocí moderních technologií oblek, vestu, 
košili i kalhoty přímo na míru. S měřenkovým programem se kvalitně obléknete, 
aniž byste opustil pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře.

VÁŠ OSOBNÍ KREJČÍ Vás s potěšením zve do budovy Hospodářské  
komory ČR, Freyova 82/27, PRAHA9, 190 00. Případně přijede na místo, které 
si sami určíte. Odborně Vás změří, pomůže s volbou vhodného střihu. Látku pro 
Váš oblek vyberete ze vzorkovnic – nabídka kvalitních materiálů od předních  
evropských výrobců je velice široká a uspokojí i ty nejnáročnější  klienty.

Ušitý oděv Vám doveze Váš osobní krejčí do 4 týdnů od 1. schůzky na  určené 
místo dle dohody.

Rezervujte si Vašeho osobního krejčího na www.chairmanstyle.cz
v případě dotazů kontaktujte ing. Vítězslava Šalandu 731 495 883

www.chairmanstyle.cz
www.vyvoj.cz
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Předsedou představenstva DA ČR  
byl zvolen Ing. MARTIN PýCHA
Dne 27. března 2013 se konalo 
18. valné shromáždění Druž-
stevní Asociace České republiky, 
která sdružuje čtyři rozhodující 
družstevní svazy a plní funkci 

národní družstevní centrály. Zástupci bytového, spotřebního, 
výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání 
projednali otázky společného zájmu a současnou situaci 
v družstevním hnutí v České republice. 

Podle stanov Družstevní Asociace ČR účastníci val-
ného shromáždění vzali na vědomí, že předsedou 
představenstva Družstevní Asociace ČR bude na jed-
noleté funkční období Ing. Martin Pýcha, předseda 
Zemědělského svazu České republiky, který bude tuto 
funkci vykonávat jako neuvolněný předseda. 

Do funkcí místopředsedů představenstva Druž-
stevní Asociace ČR byli, rovněž na jednoleté funkč-
ní období, zvoleni Ing. Vít Vaníček, předseda Svazu 
českých a moravských bytových družstev, JUDr. Ros-
tislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských 
výrobních družstev a Ing. Zdeněk Juračka, předseda 
Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

Valné shromáždění projednalo a schválilo hospodaře-
ní DA ČR za rok 2012, Zprávu představenstva o činnos-
ti za minulé období, včetně zprávy o plnění usnesení  
17. valného shromáždění a výhled aktivit na rok 2013. 
Potvrdilo rozpočet Družstevní Asociace ČR na rok 2013 
a rovněž projednalo otázky hospodaření a správy majetku.

Aktivity Družstevní Asociace ČR na rok 2013 vycházejí 
ze stěžejních dlouhodobých priorit. V souladu s priorita-
mi světového družstevního hnutí, formulovaných MDS, 
bude mezi priority DA ČR pro rok 2013 patřit příprava 
a realizace aktivit spojených s tzv. Družstevní dekádou, 
prezentovanou Mezinárodním družstevním svazem se 

záměrem navázat na skončený Mezinárodní rok družstev 
a stavět na tom, čeho bylo v roce 2012 dosaženo. 

V platnosti zůstávají cíle vytyčené Mezinárodním rokem 
družstev, tedy posilování povědomí o družstevnictví, pod-
pora družstevních podniků a vytváření vhodných legisla-
tivních a politických podmínek pro rozvoj družstevnictví. 

Valné shromáždění uložilo představitelům Družstevní 
Asociace ČR zintenzivnit úsilí o trvalé zvyšování prestiže 
českého družstevnictví při jednáních na úrovni vládních 
a zastupitelských orgánů. Součástí tohoto úsilí musí být 
i udržování stálých kontaktů s těmi poslanci České republi-
ky, kteří v Evropském parlamentu podporují myšlenku druž-
stevnictví. I v roce 2013 zůstává důležitým úkolem usilovat 
o institucionalizaci družstevnictví v systému státní admini-
strativy. K plnění těchto úkolů přispívá skutečnost, že DA 
ČR je oficiálním připomínkovým místem v procesu příprav 
a pojednávání legislativních norem, jakož i fakt, že má své 
zástupce v některých komisích Legislativní rady vlády ČR. 

Valné shromáždění rovněž uložilo využít 20. výročí 
vzniku samostatné české střechové družstevní organiza-
ce – Družstevní Asociace ČR – k propagaci družstevní 
formy podnikání a družstevních hodnot.

V oblasti mezinárodních styků především pokračovat 
v úzké spolupráci s MDS, orientovat se na aktivity v rámci 
svého členství a zastoupení v orgánech DRUŽSTVA EVRO-
PA a v rámci možností i na sledování problematiky sociální 
ekonomiky na evropské i celosvětové úrovni, s cílem využí-
vání jejích poznatků a zkušeností v domácím prostředí. 

V oblasti výchovně vzdělávací a osvětové práce rozvíjet 
propagaci českého družstevnictví doma i v cizině, tedy 
pokračovat ve vydávání bulletinu Czech Cooperator, prů-
běžně aktualizovat webové stránky, vhodných příležitos-
tí využívat k instalaci výstav o družstevnictví. Snažit se 
o znovunavázání vazeb s vysokými školami a usilovat o za-
řazování problematiky družstevnictví do učebních plánů. 
Průběžně doplňovat sbírkové fondy Muzea družstevnictví. 

Text: Ing. Mgr. Jiří Svoboda, DESS, výkonný ředitel DA ČR
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Vláda projednala novou energetickou koncepci
Počítá s podporou jádra i novými bloky Temelína a Dukovan
Aktualizovanou Státní energetickou 
koncepci (SEK), která počítá se zvý-
šením podílu jádra na výrobě české 
energie ze současného třetinového 
podílu na nadpoloviční, projednala 
vláda. Informoval o tom před časem 
premiér Petr Nečas (ODS). Kromě 
zmíněného jádra by se na výrobě 
elektřiny měly podílet zhruba z jed-
né pětiny také obnovitelné a druhot-
né zdroje a přibližně z jedné desetiny 

zemní plyn. Podle ministerstva prů-
myslu a obchodu (MPO) by se však 
měl nejvýrazněji snížit podíl elektři-
ny vyráběné v uhelných elektrárnách. 
Ty v současnosti produkují kolem 
60 procent celkové elektřiny v Čes-
ku. Tento podíl by šéf resortu Martin 
Kuba (ODS) rád snížil na třetinu až 
20 procent. 

Plánem MPO je posílení role jádra 
při výrobě elektřiny a maximální 

využití odpadního tepla z jaderných 
elektráren. SEK proto počítá s do-
stavbou dvou nových bloků JE v Te-
melíně, dále s prodloužením provozu 
současných čtyř bloků a s výstavbou 
nového, pátého bloku v JE Duko-
vany. „Rovněž je zapotřebí územní 
vymezení lokalit pro možný další 
rozvoj JE po roce 2040,“ uvádí SEK. 

Podle ekologů je však jediným 
pozitivem aktualizované Státní 



 5/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 17

ener getické koncepce neprolomení 
takzvaných těžebních limitů na uhlí, 
jinak prý stojí za nic. „Způsob, jakým 
se ministr Kuba snaží prosadit své 
osobní představy o energetice, je kla-
sickým případem salámové metody. 
Projednání kontroverznější, respek-
tive co do obsahu konkrétnější suro-
vinové politiky, Kuba odložil patrně 
na dobu, kdy čeká opadnutí odporu 
koaličních partnerů,“ komentoval 

návrh SEK Jan Šrytr z Ekologické-
ho právního servisu. Ten tvrdí, že se 
ministr Kuba nyní snaží silově a bez 
ohledu na zákony protlačit alespoň 
tu část, která by umožnila realizaci 
některých jeho plánů – například 
dotování cen jaderné energie z kapes 
spotřebitelů. „Na tahu je teď minis-
tr životního prostředí Chalupa, aby 
Kubovy představy zkorigoval,“ uve-
dl Šrytr. 

Státní energetická koncepce je stra-
tegickým dokumentem vyjadřujícím 
cíle státu v energetickém hospodář-
ství v souladu s potřebami hospo-
dářského a společenského rozvoje, 
včetně ochrany životního prostředí, 
sloužícím i pro vypracování územ-
ních energetických koncepcí. SEK 
definuje strategické priority energe-
tiky ČR s výhledem na zhruba 30 let. 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba uspořádal brífink k připravované

Aktualizaci státní energetické koncepce  
Vláda na svém zasedání dne 8. listopadu 2012 vzala 
na vědomí aktualizaci Státní energetické koncepce ČR 
a schválila její předložení do procesu posuzování vlivů 
koncepcí na životní prostředí (SEA) a schválila hlavní 
prvky energetické strategie formulované v SEK. 

Ministr Kuba představil hlavní body připravovaného 
strategického dokumentu, který míří do mezirezortního 
připomínkového řízení. Aktualizace dosud platné SEK 
z roku 2004 je podle ministra nutná vzhledem ke změ-
nám, kterými energetika v posledním období prošla. 
Státní energetická koncepce by měl být dokument urču-
jící směr vývoje energetiky v příštích 25 letech. Pozitivní 
změnou představeného dokumentu je ministrem pre-
zentovaná závaznost pro orgány státní správy a krajské 
samosprávy při tvorbě krajských koncepcí. Na rozdíl 
od předchozích energetických koncepcí, které byly jen 
souhrnem statistických dat a slohovým zpracováním 
zbožných přání o budoucím směřování. Stejně jako další 
koncepční materiál – SUROVINOVÁ POLITIKA ČES-
KÉ REPUBLIKY, která se Státní energetickou koncep-
cí velmi úzce souvisí. 

 █ Zajištění maximální bezpečnosti dodávek energií.
 █ Zajištění konkurenceschopnosti českých podniků.
 █ Přiměřené a dlouhodobě únosné ceny energií pro domác-
nosti.

 █ Udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí a tam, kde 
to jde a je ekonomicky únosné, směřovat i k jeho zlepšo-
vání.

 █ Prioritní využívání domácích energetických zdrojů a za-
jištění přístupu k nim.

 █ Zastavení dosavadní podpory obnovitelných zdrojů 
energie v dosavadní podobě formou pevných výkupních 
cen od roku 2014 a naopak podpora rozvoje OZE nefi-
nančními nástroji.

 █ V prezentovaném mixu zdrojů se předpokládají následu-
jící posuny v roce 2040:

PRIMÁRNÍ ZDROJ STAV 2010 STAV 2040 ZMěNA

jaderné palivo 16 % 30–35 % +103 %

tuhá paliva 40 % 12–17 % −64 %

plynná paliva 18 % 20–25 % +25 %

kapalná paliva 20 % 14–17 % −23 %

obnovitelné  
a druhotné zdroje 6 % 17–22 % +225 %

Při tvorbě článku bylo čerpáno z ověřených oficiálních odborných in-
stitucí: Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo životního prostředí, VŠE Praha, Sdružení velkých spotře-
bitelů, Operátor trhu s elektřinou (OTE, a.s.), ENA, s.r.o.

Text: Jan Dvořák (s využitím uvedených zdrojů). Foto: Petr Henych

w w w.scmvd.cz
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Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám! 

Od nich se pak teprve budou odvíjet 
příslušné náklady. Podle stávajícího 
systému se může poplatek za zápis 
ochranné známky vztahovat až 
na tři třídy výrobků. Po změnách 
bude možné zapsat ochrannou 
známku pouze pro jednu takovou 
třídu. Pokud tedy podniky zažádají 
o ochranu pouze jedné třídy, zaplatí 
na úrovni EU výrazně méně.
„Ochranné známky byly prvním 

úspěchem EU v oblasti práv dušev-
ního vlastnictví. Harmonizace práv-
ních předpisů členských států v roce 
1989 a vznik ochranné známky Spo-
lečenství v roce 1994 otevřely cestu 
pro další nástroje ochrany duševní-
ho vlastnictví, jako je ochrana prů-
myslových vzorů a jednotný patent,“ 
uvedl komisař pro vnitřní trh a služ-
by Michel Barnier. „Nyní, o 20 let  
později, mohu hrdě prohlásit, že 

náš systém ochranných známek 
ve zkoušce času obstál. Není tedy 
zapotřebí zásadních změn – základy 
systému zůstanou nedotčeny. Naším 
cílem je modernizace konkrétních 
prvků tak, aby byl systém jednodušší, 
levnější a účinnější,“ řekl.

Navrhované změny, jež v zájmu 
podpory a růstu systémy ochran-
ných známek v Evropě zefektivní 
a podnikům k nim usnadní přístup, 
lze shrnout do těchto bodů:

Evropská komise představila 27. 3. 2013 balíček iniciativ, díky nimž má být zápis ochranných 
známek po celé Evropské unii levnější, rychlejší, spolehlivější a předvídatelnější. Smyslem na-
vrhované reformy je zajistit podnikům jednak lepší podmínky pro inovace, jednak účinnější 
ochranu jejich značek proti padělkům – například při tranzitu přes území EU.

Komise také navrhuje změnit systém poplatků, které se nově budou hradit za každou třídu 
výrobků zvlášť, a to jak u přihlášek ochranné známky Společenství, tak u přihlášek vnit-
rostátních. Díky tomu budou mít firmy, zejména malé a střední podniky, možnost žádat 
o ochrannou známku podle svých potřeb. JUDr. Marie Zvolská, SČMVD 

 █ optimalizace a harmonizace po-
stupů při zápisu známek (rovněž 
na úrovni členských států), přičemž 
základem bude systém ochranných 
známek Společenství;

 █ modernizace stávající úpravy 
a zvýšení právní jistoty: změna 
zastaralých ustanovení, odstraně-
ní nejasností, upřesnění rozsahu 
a omezení práv z ochranné známky 
a zapracování rozsáhlé judikatury 
Soudního dvora;

 █ posílení možností boje proti paděla-
nému zboží při tranzitu přes území 
EU a usnadnění spolupráce mezi 
úřady členských států a agenturou 
EU pro ochranné známky, tj. Úřa-
dem pro harmonizaci ve vnitřním 
trhu, s cílem podpořit sjednocení 
jejich postupů a rozvoj společných 
nástrojů.
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Byla vydána výzva k účasti v podnikatelských soutěžích na podporu 
malého a středního podnikání o Ceny Hospodářských novin Firma 
roku 2013 a Živnostník roku 2013. 

Registrovat se můžete online na odkazu:  
www.firmaroku.cz/registrace_new.aspx. 

Prvních 100 podnikatelů, kteří kompletně dokončí přihlášku,  
získává dokonce roční předplatné Hospodářských novin.

Co vám účast v podnikatelských soutěžích přinese:
 █ možnost zapojení se do sítě dalších firem, které mohou 
být vašimi partnery,

 █ účast na nejvýznamnější podnikatelské události v re-
gionu,

 █ v případě úspěchu publicitu a ocenění, které je pova-
žováno za doporučení.

Soutěže jsou vyhlašovány na krajské úrovni (ve všech 
14 krajích České republiky) i celostátně. Podmínkou pro 
firmy je minimálně dvouletá účetní historie a maximál-
ní obrat 1,5 mld. Kč, pro živnostníky alespoň jeden rok 
podnikání.

V případě úspěchu v soutěži se zviditelňuje celá vaše ob-
last podnikání. 

Pokud máte  jakéhokoliv dotazy, obracejte se na organi-
začního pracovníka pořadatele soutěže:

p. Michala Kaderku  
tel.: 777 771 084,  
e-mail: michal.kaderka@datank.cz 

Text: Ing. Věra Řeháčková

VýZVA k účasti v podnikatelských soutěžích  
Firma roku 2013 a Živnostník roku 2013

e - m a i l :  z v o l s k a @ s c m v d . c z



Vyrábí: Detecha, chemické výrobní družstvo, Husovo náměstí 1208, Nové Město nad Metují,  
tel.: 491 477 111, fax: 491 477 199, e-mail: shop@detecha.cz, www.jeleniluj.cz, www.reginakosmetika.cz

Prodejní display Jelení lůj® mix A

Prodejní display Jelení lůj® mix B Prodejní display Jelení lůj® mix C
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Oblastí CSR v dodavatelských řetězcích se zabývá in-
formační server Kompass CSR – průvodce uveřejněný 
na http://www.csrcompass.com/about-responsible-supp-
ly-chain-management. 

O PRůVODcI cSR 
Průvodce CSR je bezplatný online nástroj (v angličti-
ně), který může pomoci společnostem implementovat 
odpovědné řízení dodavatelského řetězce. Tento nástroj 
je zaměřen na malé a středně velké výrobní, obchodní 

a servisní společnosti. Původně byl vyvinut v roce 2005 
a v roce 2010 prošel rozsáhlou revizí. 

Struktura průvodce CSR a struktura jeho doporučení 
a pokynů jsou v souladu s národními a mezinárodními 
trendy a osvědčenými postupy norem, včetně Global 
Compact OSN, směrnic OECD pro nadnárodní společ-
nosti, sociální odpovědnosti společností (BSR), iniciati-
vy obchodního sociálního souladu (BSCI), dánské etické 
obchodní iniciativy (DIEH) a směrnic dánské rady o so-
ciální odpovědnosti podniků pro zodpovědné řízení do-
davatelského řetězce. 

Díky projektu Sociální pilíř CSR, realizovanému v ČR, 
jehož partnerem je AZZP ČR, je možno na Extranetu 
svazu najít odkaz na výtah z materiálu v češtině.

Text: Ing. Karel Rychtář

w w w.scmvd.cz
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w w w.drevotvar.cz

w w w.mechanikapv.cz
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w w w.drevojasnamiru.cz
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Nalaďte Si Náladu  

s tyčinkami Čoko Klasik

w w w.cokoklasik.cz 

w w w.obzor.cz 

ČOKO KlASIK družstvo
náměstí 17. listopadu 2061
560 02 Česká Třebová
telefon:  465 539 166, fax: 465 539 167
E-mail: druzstvo@cokoklasik.cz

NOViNKa!

Týdenní dávkovač léků
V barvě světle zelené byl uveden na trh v roce 2012. Nyní přichází družstvo OBZOR Zlín s novinkou pro letošní rok – 
s týdenním dávkovačem léků v barvě duhové. 

Jedná se o dávkovač léků na celý týden, jehož každý den je složen ze čtyř samostatně otevíratelných přihrádek 
a dá se z kazety vyjmout a použít i samostatně jako denní dávkovač. Místo popisu jsou použity jednoduché iko-
ny značící denní dobu. Dávkovač je uzpůsoben i pro zrakově postižené. U duhové varianty je navíc každý den  
i barevně odlišen. Dávkovače byly a zůstávají jedinou bezpečnou a efektivní cestou ke správnému užití medikamentů 
ve stanovenou denní dobu jak doma, tak na cestách. 

Uložení a organizace léků pomocí dávkovačů nebyla nikdy snažší. 
Výrobek je možno zakoupit v e-shopu 
na www.obzor.cz a v lékárnách.

Dávkovač týdenní 04  
(zelený i duhový)  
92 Kč/ks bez DPH
111,30 Kč včetně DPH
(EXW Zlín)

Na Slanici 378, 764 13 Zlín
tel.: 577 195 111, fax: 577 195 137
e-mail: info@obzor.cz 

-mv-

-mv-
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V dalším čísle naleznete

reportáž Vyhlášení výsledků soutěže MANAŽER ROKU 2012 



IDEAL výrobní družstvo
Ladova 166, 466 05 Jablonec nad Nisou
tel/fax: +420 483 305 352, mobil: +420 723 010 362 
w w w.idealvd.cz


